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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

الـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ والـــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

الـكــتــب الــتــي تـــــســبـقـهـــــــا الـــــشـــــــائـعـــــــات هــي األكــثـــــــر رواجـــــــاً!

محـمــد درويــش علـي

إنها رحلة البحث عن كتاب ،كتاب تتفاعل
مـعـه ،ويـحـ ـ ـ ــرك فـ ـيــك سـ ـ ـ ــواك ــن ك ــث ــيـ ـ ـ ــرة
ويـجـعـل ــك عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــال دائ ـ ــم مـع
اهتمـامــاتك الفكـريـة والثقـافيــة .الكتـاب
خـي ــر جلـيــس يف الــزمــان ،هــذا مــا قــالـته
العــرب .والكتـاب هــو املغيـر ،وهـو احملـرك،
وهـو الــذي يقــود التـاريـخ ،ويغيـر مـسـراه.
فكل التـغييـرات التـي حصلـت وحتصل يف
العــالـم ،تـنــطلق مـن الكـتــاب عـبــر فـضــاء
الـفكــر فـيه ،ذلـك الفـضــاء ال ــواسع .فـمـن
يـستـطيع أن يـنسـى نظـريـة داروين ،ورأس
املـ ـ ــال ،وثـ ـ ــروة األمم ،وجـ ـ ــدلــيـ ـ ــات ه ـيـغل،
وروايات دسـتويفـسكي ،وتـولستـوي ،واميل
زوال ،وفـوكنـر ،وهمنغـواي ،وكوخ العـم توم،
ونـهـج الـ ـبـالغـ ـ ـ ـ ــة ،وق ـ ــصـ ـ ـ ـ ــة احل ـ ــضـ ـ ـ ـ ــارة،
والـكـ ــومـيـ ــدي ـ ــا اإللهـيـ ــة ،ودون كـي ــشـ ــوت،
وعشرات الكتب األخـرى ،فبما أن اإلنسان
يحلـم ،ويسعـى إلى الـتغييـر ،فهـو بحـاجة
إلـى مــرتكـزات نـظـريــة لكـي ينـطلـق منهـا
إلـى عـوامله الـتي يـريــد .انطالقـ ًا من هـذا،
كـتبنـا هذا الـتقريـر الذي نـبغي من ورائه،
رأي الق ــارئ ورأي الـبـ ــائع ،ملع ــرفـ ــة الكـتـب
الـتـي تــطلـب اآلن يف الــس ــوق وم ــاذا يق ــرأ
القـ ــارئ العـ ــراقـي صـ ــاحـب االخـتــصـ ــاص
وسواه.

ستـار الذهبـي ،بائع كتـب وكان يتـردد على
سـ ــوق املـتـنـبـي مـنـ ــذ ســبعـيـنـيـ ــات القـ ــرن
املـاضـي ،واستقـر به احلـال يف بـيع الكـتب
منـذ الـثمــانيـنيـات مــا بني شـارع املـتنـبي،
وشارع فلـسطني ،وأرصفـة بغداد اجلـديدة
يقـ ــول :مـ ــا زال القـ ــارئ العـ ــراقـي يــتلـهف
لق ـ ـ ــراءة الـك ـتــب اجلــي ـ ـ ــدة ،م ــثل الـك ـتــب
الفلـسفيـة ،وعلـم النفـس ،والنقـد األدبي،
السـيـم ــا ال ــدراس ــات احل ــديـث ــة ألدونـيــس
وصالح فـضل ،وكـمــال أبــو ديـب .ويـضـيف
الـ ــذهـبـي :إن الـكـتـب الـتـي تــتحـ ــدث عـن
تـاريخ العراق ،رواجـها كبـير ،فعـلي الوردي
كـتبه يف كل األزمـان مطلـوبـة ،وكـذلك طه
باقر وأحمد سوسة ،واحلسني.
ي ــشـ ــاطـ ــره الـ ــرأي الـب ـ ــائع كـ ــرمي حـن ــش،
صاحب مكتبة احلنش وهي مكتبة كبيرة،
حتـ ـ ــوي مجــم ـ ــوع ـ ــة ك ـبــي ـ ــرة مــن الـك ـتــب
املـسـتنـسخـة اخلـاصـة بـالـدراســات العليـا،
وكـ ــذلـك الـكـتـب الـعلـمـيـ ــة والـفلـ ــسفـيـ ــة
والفكرية.
هـو اآلخـر يـؤكـد علـى ازديـاد الـطلب علـى
الكـتـب الـت ــاريخـيــة والسـيـمــا الـتـي تــركــز
علـى تــاريخ العـراق ومـذكــرات اليـســاريني
مثل مذكرات رحيم عجينة وباقر إبراهيم
وبهــاء ال ــدين نــوري وزكـي خيــري وصــالح
مهدي دكلة.
يبـدو أن القـارئ يـريـد معـرفـة تـاريخه من
جـديد ،وهـو يعيـش يف ظرف مـثل هذا ،ال
يستطيع استيعاب تفاصيله ،وهو الظرف
املتـشــابك واملتـداخل .إن العـودة إلـى كـتب
التــاريخ ،رمبــا كــانـت تعـني الـتخلــص من
ركـ ــام احلـ ــاضـ ــر امللـيء بـكل مـ ــا هـ ــو غـيـ ــر
طبيعي.
م ــازن لـطــيف علـي ب ــائع كـتـب يف املـتـنـبـي
أيضـ ًا يقـول :منـذ أن نشـرت جـريـدة املـدى

حـلق ـ ــات مــن م ـ ــذك ـ ــرات ب ـ ــول ب ـ ــرمي ـ ــر يف
العراق ،والطلب إنهال على هذه املذكرات،
وعندما طبع الكتاب ووزع بترجمة أخرى،
لم تـستطع النسخ األصلية تلبية حاجات
القـ ــراء ،فقـ ــام بعــض أصحـ ــاب املـكـتـبـ ــات
بـاستـنسـاخه وبيعه ،والـطلب عليـه ما زال
يف تزايـد .ويضيف :القـارئ أحيـان ًا يـسعى
وراء الشـائعة األدبيـة ،ويبحث عـن الكتاب
ال عـن ــدم ــا
ال ــذي يع ــرض يف ج ــري ــدة ،مـث ً
ظـه ـ ـ ـ ــر أح ــم ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــؤاد جن ــم يف إح ـ ـ ـ ــدى
الفضائيات ،بدأ القارئ يسأل عن أشعاره،
فلـو كـان لـدي عشـرات الـنسـخ من دواوينه
لـنف ــدت .وال أخفـيك أن الــشعــر الــشعـبـي
مرغوب اآلن جداً.

أمـا محيي عيـدان وهو الـذي يحمل ثالث
شهــادات يف اإلحصـاء واحلــاسبـات واللغـة
الفــرنــسيــة وتـنقل عل ــى أكث ــر من رصـيف
ليبيع الكتب.
غ ــاي ــر زمالءه ال ــرأي وه ــو يق ــول :الق ــارئ
يـريــد التـسليـة وال يـريـد الكـتب اجلـديـة،
ال
وهـنـ ــالـك مـن يــبحـث عـن الـ ــروايـ ــة مــث ً
عندمـا تشاع حـول واحدة منـها الشـائعات
ويقـال إنهـا روايــة متـميـزة .فـإذا مـا كــانت
الـدعايـة أو الشـائعة حتـومان حـول الكتب
اجلـادة فإن القـارئ يسعـى إليهـا بال تردد.
فالقـارئ يبحث عن الشعـر املنبري ،وليس
ال ــشع ــر الـ ــذي يق ــرأ يف كـت ــاب .ف ــالـ ــوضع
احلـالـي غيــر الكـثيـر مـن األذواق وجعلهـا

قارئ يتصفح كتاب

تسير عكس االجتاه الصحيح.
ويـ ـضــيف :لـكــي ال أظلــم الق ـ ــراء ال ـ ــذيــن
تعــودت علـيهـم من ــذ زمن ط ــويل ،فهــؤالء
لــوحــدهـم مــا زالــوا يـبحـثــون عـن الكـتـب
اجلـادة ،الـكتـب التـي من شــأنهــا أن تقـول
الــصحـيح ،وأن ت ــرتك ــز عل ــى أســس فـنـي ــة
وفك ــري ــة صحـيح ــة ،بعـي ــد ًا عـن أي شـيء
آخر.
أمـ ـ ـ ــا أمنـ ـ ـ ــار مـح ــمـ ـ ـ ــد فـ ـيـقـ ـ ـ ــول :الــك ــت ــب
الـسيــاسيـة والـكتـب الفلــسفيــة والفكـريـة
محـ ـ ــدودة الــتـ ـ ــداول .واي كــتـ ـ ــاب ي ــتعـلق
بوضع العراق الراهن ،مطلوب بشكل غير
طبـيعي وكـذلـك الكتـب التـي تتحـدث عن
اإلسالم الـسيـاسـي فهي األخــرى مطلـوبـة
أيضاً.
إمـ ــا نعـيـم ال ـشــط ــري ال ــذي بـ ــات عالم ــة
متميزة يف شارع املتنبي فيقول هو اآلخر:
الكـتـب الـعلـمـي ــة وال ــدراس ــات احل ــديـث ــة
والـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة م ــطلـ ــوبـ ــة علـ ــى مـ ــدى كل
الفـتـ ــرات الـ ــزمـنـيـ ــة .لـ ــدي رواد ثـ ــابـتـ ــون
أتعــامل مـعهم ،ولـدي قـراء جـدد يـزدادون
يـومـ ًا بعـد آخـر ،يـريـدون الـشعـر الـشعـبي
ودواوين اجلواهري والقباني.
املثقفون ماذا يقرأون
املـثقف حيـنمــا يختـار كتـابـاً ،يخـتلف عن
الق ــارئ اآلخ ــر ،رمب ــا ك ــان ي ــريـ ــد الكـت ــاب
مـتطـابق ـ ًا مع احلقل الــذي يعمـل فيه ،أو
يـ ــدمي مــن خاللـه ثقـ ــافــته الـنــظـ ــريـ ــة يف
اجملال الـذي يريـد .املثقف لـديه أكثـر من
هاجس ،وأكثر من اختيار ،وأكثر من مزاج
يف انتقاء ما يريد قراءته.
أح ــد األص ــدق ــاء مــن الكـت ــاب املع ــروفـني،
حـيـنـم ــا أراد أن يكـتـب كـتــاب ـاً ،جـمع كـتـب ـ ًا
كثيـرة ،قرأهـا ثم عاد إلـى املكتبـات واقتنى
كتب ًا أخرى حتى استطاع أن يرضي غروره

الــثق ــايف ،ويـب ــدأ يف كـت ــابـ ــة العــمل ال ــذي
يريد .فكـتاب يحيل إلى كتاب ،مثل حبات
املسبحة ،حتى تكتمل دورة اإلشباع لديه.
األديــب علــي دن ـيـف يق ـ ــول :اق ـ ــرأ الـك ـتــب
ال ـسـت ــراتــيجـيـ ــة ألنه ــا تـتـعلـق بعــملـي يف
جريـدة الصبـاح ،وأتواصل مع هـذه الكتب
يـوميـاً .لكـني ال أبقـى أسيـر ًا لهـذه الكـتب
فـقط ،فـاملـوازنـة مـطلـوبـة ،فـأقـرأ الـروايـة
والــشعــر وأح ــرص علــى مـت ــابع ــة الكـتــاب
الـشهـري لـ(املـدى) .آخـر روايـة قـرأتهـا هي
رواية "اخلـيميـائي" لبـاولو كـويلـفو وأعـيد
قراءة أشعار أمل دنقل.
وهل ت ــؤث ــر الفـض ــائـي ــات عل ــى قـ ــراءاتك،
أج ــابـن ــا :ال أش ــاهـ ــد الفــض ــائـي ــات وأحـب
الـق ـ ـ ــراءة ،وأرك ـ ـ ــز عـل ـيـه ـ ـ ــا ،وق ـ ـ ــراءاتــي يف
الـ ـسـنـ ــوات األخـيـ ــرة ،هـي يف الـ ـشـتـ ــاء ألن
الـطقـس يـســاعــد علــى ذلك .فــالكهــربــاء
كما تعلم تقتلنا يف الصيف.
ال لألديـب العــربـي الكـبيــر
مــرة قــرأت مقــا ً
عـبـ ــاس محـمـ ــود الـعقـ ــاد ،يقـ ــول فــيه :أن
املـثقف الــذي يتــوقف عنـد نـوع واحــد من
الكتب ،هـو مثـل املريـض الذي يـأكل نـوع ًا
واحد ًا من الطعام.
إذ ًا املـثقف مطلـوب منه ،أن يقـرأ كل شيء
مفـي ــد يـصـب يف ثق ــافـته ،وي ــدعــم وضعه
الفـكـ ـ ــري .أمـ ـ ــا الـ ـصـحف ــي علــي ح ـ ـســني
الـقيــسي ،فـيقــول :أعــود لق ــراءة األعمــال
اإلبــداعيـة القـدميــة مثل الــشيـخ والبحـر
لهمـنغواي ،ومـوسم الـهجرة إلـى الشـمال،
واقرأ تـاريخ العراق احلديث ،واعتز بكتاب
حـن ــا بـط ــاط ــو (الع ــراق) ال ــذي أق ــرأ فـيه
بـاسـتمـرار ،وأعـدو إلـيه حيـنمــا انتهـي من
ال عــن ق ـ ــراءاتــي لل ـمـجالت
ق ـ ــراءته .ف ــض ً
الثقافية العربية.
فيمـا قال كـاظم احلسـن وهو الـذي يكتب

يف مـ ــواضــيع سـيـ ــاسـيـ ــة واجـتـمـ ــاعـيـ ــة يف
معظم صحفنا!
أقــرأ الـكتـب األدبيــة بــشكـل غيــر طـبيـعي،
وقــراءاتـي تتــرك ــز عنــد فـصل الــشتــاء ألن
فـ ــصل ال ــص ــيف ال يـ ــس ــمح لــنـ ـ ــا بـ ـ ــذلـك،
وأحرص علـى قراءة كتـاب املدى الـشهري،
واحتفظ بكل ما صدر منه.
الـشعر يـستهـوينـي مثلمـا الروايـة والكتب
السياسية أيضاً.
أربعة قراء يدلون بدلوهم
ه ــاشـم جـب ــار عـب ــد احل ـسـني يق ــول :أق ــرأ
الـكتب الــدينيـة ،وبعـض الكتـب اخلفيفـة،
مثل كتب مـشاهير الفنانني ،والكتب التي
تتحدث عن األبراج واحلظ.
أسامة الـبياتي قال :أحب الـشعر الشعبي،
وال اقـت ــرب مــن الكـتـب اجل ــدي ــة ألنـنـي ال
أفهم منها شيئاً.
مـرتضـى حميـد قـال هـو اآلخـر :أقـرأ منـذ
صـبــاي وحـتــى اآلن ،أقــرأ الـت ــاريخ ،وكـتـب
الـسيـرة ،وبعـض الروايـات التـاريخيـة مثل
رواي ـ ـ ــات ج ـ ـ ــرجــي زي ـ ـ ــدان ،وال اســت ـ ـط ـيـع
ال ـتـخلــي ع ــن القـ ـ ــراءة أبـ ـ ــداً ،بـ ـ ــرغ ــم كل
إغراءات الفضائيات.
فـ ـ ــاتــن عــبـ ـ ــد ال ـ ـ ــرزاق تقـ ـ ــول :ه ـمــي هـ ـ ــو
احلـصــول علــى رواي ــة متـميــزة ،وقــصيــدة
حـب جـمـيلــة .لــدي كـتــاب فــاروق شــوشــة
م ــائ ــة قـصـي ــدة حـب وأشع ــار ن ــزار قـب ــانـي
وغيرهما.
اآلن مـ ـ ـ ــاذا تـ ـبـقـ ـ ـ ــى م ــن الــك ــتـ ـ ـ ــاب؟ وهـل
اسـتطـاعت املـرئيـات أن تـزاحـمه؟ يبـدو أن
احل ــاج ــة إل ــى الق ــراءة ،هـي مــس ــأل ــة أهـم
وأخطر من كل ما ينافسها! وتبقى الكتب
الـتي أشـرنــا إليهــا يف البـدايــة هي املـؤشـر
احلقـيقـي خللق مــوازنــة مــوضــوعـي ــة مع
تطورات احلياة وما يريده اإلنسان.

كــيـف يعــيــــش الـــصـحفــيـــــــون العــــــراقــيــــــون حــيــــــاهتــم؟
الـــــــــصــحــفــــــي ـــــــــــــــون يــــــتــحـ ـــــــــــــــدثـ ـــــــــــــــون بـــــــــصـ ـــــــــــــــراحــــــــــــــــة
ـ
عــــدنـــــان الفـــضلـي

إن املهـ ــام اجل ــسـ ــام املـلق ـ ــاة علـ ــى ع ـ ــاتق وس ـ ــائل
اإلعـالم العـ ــراقـي ـ ــة مبخـتـلف أشـك ـ ــالهـ ــا ال تـقل
أهـمـي ــة عـن تـلك املــس ــؤولـي ــة الكـبـي ــرة املـن ــوط ــة
بـالدوائـر احلكـوميـة وباقـي املؤسـسات الـرسمـية،
فـ ـ ـ ــاخـ ـتـالل األم ــن وح ــمـ ـ ـ ــى الـفـ ـ ــسـ ـ ـ ــاد اإلداري
امل ـسـتــش ــري يف معـظـم دوائ ــرنـ ــا احلك ــومـي ــة لـن
تـنـتهـي ب ــسه ــول ــة م ــا لـم حت ــاصـ ــر بق ــوة رادع ــة
وجـديـة علـى اكثـر مـن صعيـد ،بـدء مـن نصـوص
القـانـون مـرورا بـاشـاعــة قيـم اعتقـاديـة جـديـدة
وليس انتهاء مباكنة اإلعالم الذي يتوجب عليه
–وهــو الــرقـيـب املـبـص ــر  -أن يعــري ويــديـن كل
تـلك املــظ ــاه ــر الـتـي ت ـســتهـني بـحق ــوق الـن ــاس
املـشـروعـة يف حيـاة كـرميـة وهي متــارس علنـا كل
اشكــال التـســويف واللـعب مبـصــاحلهـم .هكــذا
كـ ـ ــانــت بـ ـ ــدايـ ـ ــة حـ ـ ــديــث الـ ـصـحفــي والــنـ ـ ــاقـ ـ ــد
الـسيـنمـائـي احمـد ثـامـر جهـاد (جـريـدة املنـارة)
حـول الـواقع الـصحـفي يف العــراق وكيـف يعيـش
الـصحفيـون حيــاتهم يف ظل مـا يـدور يف العـراق
من احداث غير طبيعية واضاف:
قـد يبـدو واضحـا اليـوم إن صحـافـة وطنيـة حـرة
متـ ــارس دوره ـ ــا اإلعالمـي مب ــسـ ــؤولـي ـ ــة مهـنـيـ ــة
وأخالقـي ــة ع ــالـي ــة لـن يك ــون ب ــوسعه ــا أن متـنع
وجـود ظـواهـر أخـرى بـني ثنـايـاهـا ،تـسـيء إليهـا
بشكـل أو بآخـر عبـر سلـوكيـات انتـهازيـة رخيـصة
يـنــس ــاق إلـيه ــا الـبعـض مـنــتفع ــا أو مج ــامال أو
متـزلفـا لهــذا املسـؤول أو تلك الـدائـرة ،متغـافال
يف خـضم انـدفـاعه هــذا عن قــدسيــة عملـه ونبل

رسـالتـه .فيمـا تفـرض الظـروف امللتـبسـة لغيـاب
الـقانـون واملؤسـسات املـدنيـة علـى البعـض اآلخر
جتـنب اخلـوض يف اإلشكـاليـات احلقـيقيـة الـتي
يع ــاني مـنهــا مــواطـننــا وم ــدننــا عل ــى اكث ــر من
صعيـد .لـذا يلــزمنــا اإلدراك أن عمل الـصحـافـة
لـي ــس ه ـ ــواي ـ ــة ط ـ ــارئ ـ ــة وامن ـ ــا احـت ـ ــراف مهـنـي
وأخالقـي صـ ــرف ،يفـ ــرض علـ ــى ممــثلــيه اتـبـ ــاع
تكتيـك خاص يـشيـر ويفسـر ويكـشف ويسـتطلع
ويحقق يف كل مـا يشكل واقعـا ملموسـا بالنـسبة
لعموم املواطنـني .ورمبا عليه يف الوقت نفسه أن
يـسـتغل بـذكـاء ومـســؤوليــة رغبــة النــاس يف فهم
الـواقـع وتغييـره ،وان اقـتضـى ذلك أحيـانــا كشف
املـستـور وزحزحـة املهـيمن ومـسانـدة املهـمش وإن
غابت بشائر احللول الناجعة حلني.
ليس بعيدا عن ذلك بدا لنا أن ما يثيره االعالم
العــراقـي عـبــر نــواف ــذ صحــافـتـن ــا احمللـيــة ،رغـم
سيـاســة التحـفظ يف تقـييـد اليـد هنـا او هنـاك،
عن مفارقـات عمل مؤسسات الدولة وفسادها أو
عن االمن والبرملان وهموم الثقافة وخليط تلك
الف ــوض ــى وال ــوجع الـي ــومـي وم ــا إلـ ــى ذلك مـن
كـوارث وطـنيـة نـراهــا حتصـنت بـســوء مكني ضـد
آراء اآلخ ـ ــريــن ،ســي ـ ــرســم هــن ـ ــا امل ـ ــدى امل ـ ــؤســي
للحـسـاسيــة والتعـصب والـسلطـويـة الفـاعلـة يف
تـشكـيل واقعنـا الـراهـن وصيـاغـة صـورته وقـيمه،
واقع ه ـ ـ ــو ابعـ ـ ــد مـ ـ ــا يـكـ ـ ــون عــن الـ ـ ــشفـ ـ ــافــيـ ـ ــة
والـسلــوكيـات الــدميقــراطيـة املـتحـضــرة .فعلـى
الـ ــدوام ويف غـيـ ــر مـكـ ــان ،ثـمـ ــة هـم ــس يف ال ــسـ ــر
يحـوك املؤامـرات ويشكك يف النـوايا ،وان أرغمت
أحيـانـا مشـروعيـة مطــالب النـاس املعلنـة بعض
املـســؤولني علــى التــراجع عن مــواقفهـم وآرائهم
األشد عرضة للنقد واإلدانة إعالميا.
ال ـصـحفـي وال ــشـ ــاعـ ــر كـ ــاظـم غــيالن (جـ ــريـ ــدة
الصباح) حتدث عن الواقع قائال:
قــالــوا عـنهــا مـهن ــة البـحث عـن املتــاعـب،اال انهــا
وضمـن واقع العـراق املـأسـاوي الـراهـن اصبـحت
مهنــة التحــدي احلقيـقي والفـاعل الــذي يكلف
الصحفي حياته مـن الفها إلى يائهـا .الصحافة
العـراقيـة االن تـشهـد انفالتـا حيـث عمل بهـا كل
مـن هـب ودب مـن سقـط مـت ــاع صح ــاف ــة الـبعـث
واذي ــال ع ــدي اي ــام وسـن ــوات ت ــربـعه عل ــى ع ــرش
الـصحــاف ــة العــراقـيــة ولــرمب ــا اسهـم االنفالت
لعـ ــودة االقالم الـتـي اسـتـب ــدلـت احلـب ــر ب ــال ـسـم

الصحفي كاظم غيالن

فـتجــدهــا (جتــاهــد) بـطــريقــة ادنــى حتــى من 0
(الب ــذيئــة) الشــاعــة العـنف الـطــائفـي واألخبــار
املفبـركـة التـي تفتقـر لـدقـة املعلـومـة الـصحفيـة
الـصائـبة ،وبهـذا حتول اخلـطاب االعالمـي وعبر
القـنوات (املـرئيـة واملسـموعـة،واملقروءة)إلـى جهة
معـتـم ـ ــدة لالرهـ ــاب الـ ــذي امــتهــن سفـك الـ ــدم
العراقي.
الــصحفـي الع ــراقي الـشــريف واملـلتــزم بقـضــايــا
شعـبه والنـاقل االمني جملـريـات احلـدث العـراقي
هو املعاني وهو اجملابه الفاعل والكاشف الدقيق
مل ــا ت ــرتكــبه بعـض املـيلـي ـشـي ــات مـن ج ــرائـم ،وال
ميكـن ان ن ــرتقـي ل ـشــرف الـصحــافــة ورســالـتهــا
الع ـظـيـمـ ــة بـ ــدون غـ ــربلـ ــة حقــيقـيـ ــة االن وقــبل
استفحال ازمة االعالم.
معاناة الصحفي يف ظل هذه االوضاع الشاذة يف
الع ــراق ال حــصـ ــر له ــا ،تـب ــدا مـن االيق ــاع االول
للـيـ ــوم العـ ــراقـي الـ ــدامــي .فهـ ــو يفــتقـ ــر لالمـن
ومح ـ ــاط بعــصـ ــابـ ــات متــتلـك ك ـ ــامل حـ ــريــتهـ ــا
لـلتـصـفي ــة وجتي ــد فن الـتحــريــض بني طــائفــة
واخـرى ،الـصحـافـة العــراقيــة االن مطــالبـة بـان
تقـول احلقيقـة ولتـكن التـضحيـة اوال النهـا من
املتطلبات احلياتية يف العراق .

الصحفي عمار سيف

فيـما يقـول الصحفـي والقاص كـاظم اجلمـاسي
(صحيفة االحتاد) :
يف خضمّ وضع متدهور على شتى االصعدة بات
يعـ ـ ــانــي م ــنه املـ ـ ــواط ــن العـ ـ ــراقــي ب ــنحـ ـ ــو عـ ـ ــام،
وصـ ـ ــاري ـ ـشـكـل تهـ ـ ــديـ ـ ــدا خـ ـطــيـ ـ ــرا لـ ــشـ ـ ــريحـ ـ ــة
االعالمـيني بنحو خاص ،يف هـذا اخلضم امست
حيـاة العـراقـيني واسـتمــراريتهـا رهـن املفخخـات
والـعبـوات واالحـزمــة النــاسفـة هــذا من نــاحيـة،
ومن ناحية اخرى تشكل ظاهرة غياب الشفافية
واملكاشفة بني شتى الكتل واالحزاب التي اخذت
ب ــزم ــام ام ــور الــبالد بع ــد الـتغـيـي ــر .ت ـشـكل تـلك
الـظ ــاه ــرة عقـب ــة كـب ــرى ام ــام املهـم ــة ال ــرئـيــس ــة
املـنــوطــة ب ــاالعالم يف شـتــى مـنــاحـيه واملـتـمـثلــة
بـرقابـتها علـى اداء السلطـات الثالث ،القضـائية
والـتــش ــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة ب ــوصف الـصحــافــة
الـسلـطـة الــرابعــة ،كمــا ان هنـاك مــشكلـة ولـدت
بع ــد الــتغـيـي ــر اال وهــي اعالم االحـ ــزاب والكــتل
الـذي دل اداؤه علـى جهل وعـدم حيـاديـة يف نقل
وحتلـيل املعلــومــة .وكــان اخلــائـضــون فـيه جهلــة
من خارج الـوسط االعالمي ممـا اسهم يف ارباك
العمليـة االعالمية ،وخـلق منها رقصـة عرجان..
ولكـننــا سنـظل امــام خيـار ال بـديـل عنه اال وهـو

الصحفي احمدة ثامر جهاد

خيـار التـضحيـة التي ال متـتلك من سالح سـوى
سالح الــص ــدق والــص ــدق وح ــده وال ــزمـن كفـيل
باسقاط كل اليافطات الكاذبة والدعية.
امــا الصـحفيـة هـديل كـامل اجلـواري (صـحيفـة
البينة اجلديدة) فقد قالت:
ال ـ ـ ـ ــوضـع الـ ـ ـصـحـف ــي يف الـ ـبـل ـ ـ ـ ــد يـع ـ ـ ـ ــان ــي م ــن
اضـطهــادات سيــاسيــة واجـتمــاعيــة واقتـصــاديــة
بـاالضـافـة إلـى الـوضع االمـني املتــردي وانشغـال
القــوى ال ـسـيــاسـيــة بـص ــراعهــا ح ــول الكــراسـي،
وانـ ـشـغلــت بهـمـ ــوم االمـن واخل ـطــط االمـنـيـ ــة
الفـاشلـة ،تـاركـة الـسلطـة الـرابعـة تـصطـدم مبن
هب ودب ،فــاصبح الـصحفـي اليــوم لقمــة سهلـة
لالرهـابيني وضـاعت حقـوقه وسط بلـد اختلفت
به كــافــة املـسـميــات ،لــذا فــاننــا نتـمنــى ان تكــون
هـنـ ــالـك قـ ــوانـني وت ــش ـ ــريعـ ــات ت ـضـمــن حقـ ــوق
الع ـ ــاملـني يف الـ ــوســط ال ـصـحفــي واالعالمـي،
كــونـهم يـحتــاجــون ملـثل تـلك القــوانني لـيعــرفــوا
طــريقهـم جيـدا ويحـسـون بـانهـم فعال الـسـلطـة
الـرابعـة .وانـا كعـاملـة يف هـذا اجملـال اطـالب بـان
يك ــون لـن ــا نحـن الـنــس ــاء الع ــامالت يف ال ــوسـط
االعالمي حقـوق خاصة كوننا ويف ظل مثل هذه
االوضاع فان امر حمايتنا هو االهم االن.

وتــش ــاط ــره ــا ال ــراي ال ـصـحفـيـ ــة سه ــام ج ــاسـم
احلمداني (جريدة الدستور) بالقول:
م ـ ــانحـت ـ ــاجه االن هـ ــو ان جنـ ــد م ــس ـ ــؤوال يقـ ــرا
مـانـكتب،فـاالحبـاط قـد الزمنـا ونحن نكـتب عن
مـايــدور يف البلــد من احــداث متـسـارعــة ،كمـا ان
هنــالك العـديــد من الـصحفـيني راحـوا ضـحيـة
تـلــك االح ـ ـ ـ ـ ــداث دون ان يـعـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر لـهـ ــم اول ـ ـئــك
املـسـؤولــون أي التفـاتـه .واعتقـد انه البــد من ان
تكون هـنالك وزارة خـاصة بـاالعالم وفصـلها عن
وزارة الـثق ــاف ــة .والنع ــرف مل ــاذا لـم تـت ـشـكل تـلك
ال ــوزارة حل ــد االن،ب ــرايـي ال ــشخ ـصــي انه ب ــدون
وزارة حقــيقـي ـ ــة مخـتــص ـ ــة لـن يـتــط ـ ــور العــمل
الــصحفـي يف الع ــراق .كـم ــا الب ــد مـن االهـتـم ــام
بـالطـاقـات الـصحفيـة الشـابـة ،ومنحهـا الفـرص
الكــافـيــة لـتحقـيق طــوحــاتهـم ،ويــاتـي ذلك مـن
خالل ادخــالـهم يف دورات مـتخـصـص ــة لتـطــويــر
مهــاراتـهم االعـالمي ــة .حتــى يــستـطـيعــوا تــاديــة
املهام املنوطة بهم على اكمل وجه.
امــا الــصحفـي عمــار سـيف (جــريــدة ال ــدستــور)
فقد عبر عن رايه بالقول:
ان ال ــوضع غـيــر الـطـبـيعـي ال ــذي يعـيــشه الـبلــد
فـتح اجمل ــال ام ــام الــصح ــاف ــة لــتك ــون مـتـن ــوع ــة
ومتتـلك من احلريـات مايـؤهلها الن تكـون خارج
حـدود القيود واخلـطوط احلمـر ،ولكن ولالسف
مــازال بعـض رؤسـاء الـتحـريـر ميـارســون سلـطـة
االبوة علـى الصـحفيني العـاملني حتت امـرتهم،
وقـد نقـل لي العـديــد من الــزمالء عبـر احــاديث
نـتـ ــداولهـ ــا،عــن بعــض اخلــطـ ــوط احلـمـ ــر الـتـي
يــرسمهـا رؤسـاء حتـريـر الـصحف الـتي يـعملـون
بها ،وهذا يعد امـرا خطيرا ،فاحلـرية الصحفية
مكفـولــة دستـوريــا ،وعلـى املـسـؤول االعـالمي ان
يكـون قـدوة للـصحفـيني العــاملني مـعه .وهنـاك
مــوضــوع اخــر ميـكن احل ــديث عـنه ،وهــو ادجلــة
بعــض ال ـصـحفـيـني ،فــبعــض صـحف االح ـ ــزاب
تف ــرض نــظ ــام االدجلـ ــة علـ ــى العـ ــاملـني مـعه ــا،
وتــوجههم نحـو مـا ينفع االحــزاب التي يـنتمـون
لهـا.مـتنــاسيــة ان العـراق واملــواطن العــراقي هـو
الهـ ــدف يف العـمـل االعالمـي .لـ ــذلك امتـن ــى ان
تـتخلـص تلـك الصـحف من هـذا الـتخنـدق ،وان
تخـرج للـشــارع وتعلـن عن نفـسهـا مـؤديــة واجبـاً
ي ـن ـت ـمــي لل ـ ــوطــن وح ـ ــده بعــي ـ ــدا عــن الــتح ـ ــزب
والطائفية.

هـــــــــــــاشـــــم حـــــنـــــــــــــون...مـــــنـــــــــــــاســـــبـــــــــــــة لـلـــكـــــتـــــــــــــابـــــــــــــة
خـالـد خـضيــر الصـاحلي
اجلزء األول:
إختزال الفيض..
واألثر..
والذاكرة

حيـنمـا كـان اآلخـرون يـسـألـونـني صـراحــة ،وأحيـانـاً ضـمنـاً،
وأحيـانـاً أسـائل نفـسي :كـتبـت عن هـاشـم حنـون كـثيـراً ،فمـا
اخلصيصـة التي يتفـرد بها ،خصـيصته التي ال يـختص بها
غـيــره؟ ،أو ه ــو يخـتـص بهــا دون غـيــره ،كـنـت أجـيـب نف ـسـي،
واحيـانـاً أجـيب اآلخـريـن ،نحن ال نـنكـر ان هـاشـم حنـون ال
يخلـو مـن ان يكــون منــاسبــة للـكتـابـة! ،فـنحـن معـشــر نقـاد
الفـن التــشكـيلـي وكتــابه ،قــد نـتخــذ الــرســامـني من ــاسبــات
لـطرح تـكنيكـاتنـا يف الكتـابة ،األمـر ال يخلـو من ذلك حتـماً
مـثلمـا نــدعي ان املـوضـوعـات ،بــالنــسبــة للـرســامني ،تــشكل
ايضـاً ،منـاسبـات لـوضع اللـون ،وإظهـار القـدرة
الـتقنيـة يف استخـدام مادة الـرسم ،علـى سطح
اللــوح ــة .ذلك حـقيـقي ،الشـك يف ذلك ،ولـكن
لهـاشـم حنـون فــرادة تتـوفــر للقـليلـني ،للقـليل
مـن ال ــرس ــامـني ،انه ــا (االنقـط ــاع) ،االنقـط ــاع
األسل ــوبـي عـن املـنج ــز الــس ــابق ،وعـن امل ــوض ــة
األسل ــوبـي ــة الـتـي تــس ــود م ــرحل ــة مـن م ــراحل
الــرسـم ،فكــان هــاشـم حن ــون من ــاسب ــة ممتــازة
لـلعـ ــديـ ــد مـن الـكـتـ ــاب للـكـتـ ــابـ ــة عـبـ ــره ،عـبـ ــر
جتربته.
استعراض الروح
كتب فاروق يوسف ( )1990حتت عنوان (هاشم
حنـون وهو يـستعـرض روحه) ،يعـترف بـدايتـها
ان ه ــاشـم حـن ــون ي ـسـت ــدرجه (أكـث ــر مـن م ــرة)
للـكتــابــة عـنه ،ويـعتــرف (ان الكـثيــريـن اتفقــوا
علـى ان فضيـلة معـرض جمـاعة االربعـة تكمن
يف انه استضاف اعمال هـاشم حنون) ثم يؤكد
ان لـتجــربــة هــاشـم حنــون "سحــراً عــاطـفي ـاً ال
يق ـ ــاوم ،ومــن الـ ــصع ــب تف ـ ـســيـ ـ ــره ،أو تفـك ـيـك
عنـاصـره" ويـؤكـد ان فـرادة هـاشـم حنـون تكـمن
يف أسلــوبه الــذي ينـشــد ذاته مـن خالل "سحـر
حزن عـاصف تطلقـه لوحـاته ،يـأتينـا من جـهة
واح ــدة ،هـي جهـ ــة القلـب ..وعل ــى مـن يــتلق ــى
لــوحــات هــاشـم حنــون ان يـبحـث عمــا يـنقـصه
فيها ،ال عما ينقصها فيه ،لوحات تنشد ذاتها،
غـارقــة يف غنـاء صـويف قــادر علــى " استحـضـار

من لوحات هاشم حنون

مفردات احليـاة بكل تنويعاتها ..والنـظر الى االمام أكثر من
الـنظـر الـى اخلـلف ،وستـظل هــذه امليــزة مالئمــة له" ،فعلـى
خالف أفـراد جيله الـذين التجـؤوا الى الـتعبيـرية ،فـانتـجوا
فناً متخـلفاً يف معظـمه ،وقف هاشم مـوقفاً مضـاداً من هذا
التيـار" من خالل اجتـاه "يظهـر مـا ال يـراه لينـعشه بـاحليـاة
ويـدفعه بـاجتـاه اخللـود" يف " واقع يـنتـمي الـى مـا اليـظهـره
أكثـر ممـا يـنتـمي الـى مـا يـظهـره ..فـان مـا نـراه يف لـوحـات
هاشم حنون هـو اجلانب اخلفي يف ذلك املوت املقدس"" ،انه
الـشـاهـد الـذي رأى مــا لم نـره .وأظهـر مــا لم يـره" ذلك كـان
معرضه األول.
لغة االختزال
كـتـبـت خ ــول ــة اب ــراهـيـم حتـت عـنـ ــوان (العـن ــاويــن مف ــاتــيح
واالخـت ــزال لغ ــة) تلـم ـسـت فـيه ج ــوانـب الف ــرادة يف جت ــرب ــة
هاشم حنون من خالل متحققني هما " :ما مييز موضوعه،
مـن خالل الـتحــدي القــائـم علــى مــواجهــة املــوت بــاحلـيــاة،
فصـاغ لنـا جتـربـة احلــرب التي عـاشهـا قـاسيـة عـنيفـة" ومن
خالل " ال ـتــن ـ ــوع يف طـ ـ ــريقـ ـ ــة تع ـبــي ـ ــره ،ح ـيــث يـلج ـ ــأ ال ـ ــى
االكـ ـ ــريل ـيــك عل ـ ــى ال ـ ــورق مــن مـ ـ ــواد مخ ـتـلف ـ ــة ،فــت ـ ــزدحــم
التفـاصـيل ،والتكـوينـات ،وتنـوع املـواد" ممـا يـؤكـد فـرادته من
خالل "قـ ــدرات لـ ــونـيـ ــة مــتفـ ــوقـ ــة" ،ومــن خالل الــتجـ ــريـب
املتــواصل ،واإلحسـاس الـعميق بـدور اللــون يف عمليـة إخـراج
اللوحة ،واالهم هو يف عملية االختزال".
القوس احملمول
يـكتـفي القــاص محمـد خـضيــر "االستــدالل بلـوحـة واحـدة
من لــوحــات هــاشـم حنــون لـتلـخيـص مــدلــوالت رؤيــة كـليــة
مـوزعـة علـى اللـوحـات" ،حـيث " حتـققت بـأسلــوب اختــزالي
جعل األشكال املشخصة تخلـي مسرح اللوحة ملصلحة شبح
الفك ــرة ..الفك ــرة احملمــولــة عل ــى األكتــاف يف حــركــة خـفيــة
متجانسة مع االقدام الثقيلة يف لوحة الشهيد احملمول".
وكـانت األزاحـة التـي يحددهـا محمـد خضـير هـي إزاحة ذات
ط ــابع شـكلـي إضــاف ــة لإلزاحــة يف اجلــانـب الــداللـي ،فقــدم
هــاشـم حـنــون مـن خالله " تـصــوراً طق ـسـي ـاً أصـيالً مـتـصالً
بالـتضحية املقـدمة يف وضع افقي ،مـغايراً بهـا وضع العروج
العـمــودي للــشهــداء ..ثـم ي ـسـتــأنف هــاشـم عـمله يف لــوحــة
(اجل ـ ـ ــريح احملــم ـ ـ ــول) محـ ـ ــوالً اخلـ ــط األفقــي الـ ـ ــى قـ ـ ــوس

يـستـكمل وضع الـشـكل احملمــول يف فضـاء اللـوحـة بـشظـايـا
وخدوش وأشكال هامشية" وبذلك يركز محمد خضير على
بـنيــة خفيـة يـبنـي من خاللهـا هـاشـم حنـون جتـربـة مـرحلـة
أسلوبية ضخمة.
أعمال بصرية
ت ـنــتهــي ن ـ ــادي ـ ــة احــم ـ ــد ال ـ ــى ان ف ـ ــرادة ه ـ ــاشــم حــن ـ ــون "يف
استخــدامه اللــون وتعــاملــة معه ،فهــو ينـطلق مــرة وتتــدفق
ال ــوانه جـمـيلــة زاهـي ــة  ..وتخـبــو مــرة أخ ــرى وتغــدو الــوان ـاً
معـتـم ــة يـعل ــوه ــا ال ــدخـ ــان والعـتـم ــة واحل ــزن الــس ــاكـن يف
الوجدان".
حوارية اجلسد
انـتهى سعـد القصـاب يف مقال بهـذا العنـوان ( )1990الى ان
فـرادة جتـربـة هـاشـم حنـون ذات جــوانب مـتعــددة متتــد من
"محـاولـة دائمـة الكـتشـاف صـوريـة ..وجتــريبيــة التكـوين يف
اللـوحة" الـى " االستعـانة بـانشـائيـة تتـداخل فيهـا تفـاصيل
بـريئـة للـواقع مع تـوظيف رمـوز وأشـارات ذات منحـى بـدائي
يف نسيج الـشكل وخلفيـته ..حيث تتقـدم مشهـدية التـكوين
قبـل مقتـربـه التعـبيـري" ،ويخـلص الـى ان "أثــر التجـريـبيـة
املـتـحقق ســاع ــد يف أطالق مــديــات حتــاور املـتخـيل وتـصــور
معنى ..حلضور حدود جديدة للمادة".
اختزال العناصر
أقام هـاشم حنون عام  1995معرضـاً شخصياً شكل حدثاً يف
نيسان على قاعـة حوار يف بغداد تداعى لـلكتابة يف مطويته
ثالثــة مـن كـتــاب الـبـص ــرة :محـمــد خـضـيــر ،وح ـسـني عـبــد
اللـطيف وكــاتب هـذه الــسطـور اضـافــة جملتــزءات من ثالثـة
كـت ــاب آخ ــريـن :مـي مــظف ــر الـتـي تق ــول ( )1990ان جت ــرب ــة
هاشـم حنون فيهـا " حتول االنغمـار يف احلدث الى مـشاهدة
متأملـة متأنية يف الذاكرة ،وحتـول اإلنسان الى أثر متثل يف
مــش ــاهـ ــد القـب ــر أو يف قـ ــوس أو حج ــر ،أثـ ــر يحـمل اش ــارات
تـاريخيـة ،فمـأساته وجـرحه وانتـصاراته خـطوط تـزين ذلك
األثر".
وفاروق يـوسف الذي اجـتزئ جـزء من مقـالته التي تـطرقـنا
الـيهــا يف مـفتـتح مــوض ــوعنــا هــذا ،وعــاصـم عب ــد االميــر يف
مق ــال نــش ــره يف مـجلـ ــة االقالم ( )1993ويـخلــص فــيه ال ــى
اهـمـي ــة الـط ــابع الــشع ــري يف ل ــوح ــة ه ــاشـم حـن ــون ال ــى ان

"الوقـائع لدى هـاشم حنـون متثل طـبقة تـاليـة ،وتصل اليـنا
كمـا لـو كـانت نـداءات بعيــدة لكنهـا الهثـة ،فهـو يعــول كثيـراً
على هـذا النمط من القـراءة مبعنى تـأييده لفكـرة استدراج
العـني واعـتـبــارهــا طــرف ـاً سـتــراتـيجـي ـاً يف احلــوار الـبـصــري
املقـتــرح كـي تـفعل اإلش ــارات بعــدئــذ -فـعله ــا علــى الــذهـن،
هـن ــاك حـيـث يـت ــراءى لـن ــا انـن ــا إزاء فـن ــاء ي ــرق ــى ب ــالـن ــوازع
والتراجيديات نحو تخوم الشعرية".
تناول كتاب الـبصرة مختلف جوانب جتـربة هاشم حنون يف
تـلك امل ــرحل ــة اال انهـم ،ثالثـتهـم ،ك ــان ــوا م ــأخ ــوذيـن بق ــدرة
جتـ ــربـ ــة هـ ــاشـم حـنـ ــون علـ ــى االخـتـ ــزال ،اخـتـ ــزال مــتعـ ــدد
السمـات ،يتساوق وضخامة جتربة هاشم حنون ،فمن خالل
مـوضـوعـة (اختـزال الـفيض) يـؤكـد محمــد خضيـر ،القـاص
الـبَـصــريّ ،ان الــرســام قــد "اخـت ــار ان تكــون اللــوحــة مجــاالً
اسـاسيـاً جلـاذبيـة متـوحـدة ،الجـزءاً صـادراً من مـوضـوع ،بل
اكتنـافاً ملـوضوعـية اللـون وتعبيـرية االشـارة يف رؤيا جـمالـية
مـختــزلــة" فق ــد سبـق وان "اختــزل أشكــال الفــراغ يف اصغــر
مساحة تصويرية".
ويلـخص الشـاعر حـسني عبـد اللطيف جتـربة هـاشم حـنون
يف "متركزهـا حول (إحساس) ال حول (مـوضوع) ذي سردية،
كــانت التفـاصـيل فيهـا غيـر محـتشـدة أو زاخـرة بل مختـزلـة
الـى حـدودهــا القـصـوى ..وضـمن تــوجه وزهــد يف استـعمـال
اللون".
وركز كاتـب هذه السـطور يف موضـوعة (هاشـم حنون ..العني
والــذاكــرة) علــى الـتحــوالت األسل ــوبيــة لــدى هــاشـم حنــون
"ومـسـببـاتهـا اجلـوهـريـة" بـسبـب "تغيـر فـهمه لـدور الـسـطح
التصويري ..باجتاه محاولة حتقيق اقتراب اكبر من شيئية
اللـوحة ،و "حتـول فهمه للـوحة بـاعتـبارهـا سطحـاً مسكـوناً
باأللـوان واخلطـوط واألشكال ..ويـخضع لضـروب شتـى من
التـجارب الـشكلـية والـتقنيـة" وانتـهى كـاتب الـسطـور الى ان
"ذاكـرة هاشـم حنون خـزنت مناذج ال حـصر لهـا من (كتـابات
أول ــى) مـثلـته ــا مخـت ــزالت ص ــوري ــة انفــصلـت عـن وج ــوده ــا
اللغوي" والتشخيصي األول.
ميكن القـول إذن ان فرادة جتـربة هـاشم حنـون هي املـناسـبة
التي لهـا القوة علـى "استدراج" اآلخـرين لها ..فـرادة تنوعت
واغتنت قدر تنوع وغنى جتربة هاشم حنون ذاتها.

